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 المرحليةالبيانات المالية                                        

 2020 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  تسعةلل                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 المرحلي المركز الموحد المركز المالي بيان
  2020سبتمبر  30كما في 

 ) لاير عماني باآلالف(
 

 41من  2المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 
 

   سبتمبر 30    ديسمبر 31    سبتمبر 30           

        2020     2019     2019   

 غير مدققة       مدققة  غير مدققة  إيضاح 

     األصول

 100,167 89,572 146,119 5 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 73,349 198,237 211,342 6 مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 2,477,303 2,454,153 2,467,388 7 قروض وسلف وتمويل )بالصافي(

 602,854 637,475 690,305 8 أوراق مالية إستثمارية

 36,024 38,389 43,666  ممتلكات ومعدات وتركيبات 

 2,900 2,900 2,900  عقارات استثمارية

 45,789 84,379 119,703 8 أصول أخرى

  ————— ————— ————— 

 3,338,386 3,505,105 3,681,423  إجمالي األصول`

  ═══════ ═══════ ══════ 

     االلتزامات

     

 714,030 735,261 642,653 10 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1,994,441 2,097,310 2,348,496 11 ودائع العمالء

 67,668 100,524 124,911 12 التزامات أخرى

 35,654 35,392 35,674  ثانويةقروض 

 503 509 503  شهادات إيداع

  —————  —————  ————  

 2,812,296 2,968,996 3,152,237  إجمالي اإللتزامات

  ————— ————— ———— 

     حقوق المساهمين

 236,360 236,360 245,355 13 رأس المال

 19,942 19,942 18,038 13 عالوة إصدار

 24,375 28,519 28,519  ونياحتياطي قان

 988 988 988  احتياطي عام

 (2,180) (2,213) (3,693)  احتياطي القيمة العادلة

 7,000 14,000 14,000  احتياطي قروض ثانوية

 39,605 38,513 25,979  أرباح محتجزة

  ———— ———— ———— 

 326,090 336,109 329,186  إجمالي حقوق المساهمين

  ————— ————— ———— 

 200.000 200.000 200.000 14 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

  ————— ————— ———— 

 526,090 536,109 529,186  إجمالي حقوق المساهمين

    ————  —————  ———— 

 3,338,386 3,505,105 3,681,423  إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

  ═══════ ═══════ ══════ 

     

 392,835 392,710 436,823 15. 1  االلتزامات العرضية

 374,350 364,240 442,023 15. 1 االرتباطات

 بيسة بيسة بيسة  

 137. 96 142. 20 135. 22  (بالبيسة (صافي األصول للسهم الواحد 

 
 
 

 ل من:ووقعها بالنيابة عنه ك 2020 راكتوب 28اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ  
 
 
 

_________________    _____________________ 
عضو مجلس اإلدارة                         رئيس مجلس اإلدارة       



 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 
 المرحلي المركز الموحد ان الدخل الشاملبي

 )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر لتسعة

 )لاير عماني باآلالف( 

 

 41من  4المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 
 

                                           
 لثالثة اشهر المنتهية في لتسعة اشهر المنتهية في  
      
 سبتمبر 30 سبتمبر 30 سبتمبر 30 رسبتمب 30  
  2020 2019 2020 2019 
     إيضاح 

      

 37,735 36,627 108,513 109,782 16 إيرادات فوائد

 (19,857) (19,271) (59,668) (55,995) 17 مصروفات الفوائد 

   ———— ———— ———— ———— 

 17,878 17,356 48,845 53,787  صافي ايرادات الفوائد

      

 1,439 1,402 4,130 4,083 18. 2 صافي ايرادات من التمويل اإلسالمي وأنشطة االستثمار

 5,149 3,941 21,043 12,444 19 إيرادات تشغيل أخرى

   ———— ———— ———— ———— 

 24,466 22,699 74,018 70,314  إيرادات التشغيل إجمالي 

   ———— ———— ———— ———— 

 (7,166) (6,389) (21,633) (18,878)  تكاليف الموظفين

 (3,189) (3,523) (10,173) (11,012) 20 األخرى  التشغيلية المصروفات

 (674) (751) (1,865) (2,209)  االستهالك

   ———— ———— ———— ———— 

 (11,029) (10,663) (33,671) (32,099)  مصروفات التشغيل إجمالي 

  ———— ———— ———— ———— 

 13,437 12,036 40,347 38,215  مخصصات انخفاض القيمةرادات التشغيل قبل صافي إي

  ———— ———— ———— ———— 

 (7,111) (6,677) (12,820) (17,379) 21 مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر  

 ———— ———— ———— ————   إئتمان أخرى )بالصافي(

      

 6,326 5,359 27,527 20,836  الربح قبل الضريبة 

 149 (782) (2,468) (3,084)  مصروف ضريبة الدخل

   ———— ———— ———— ———— 

 6,475 4,577 25,059 17,752  للفترةالربح 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 الدخل الشامل اآلخر / )المصروفات(
     

      

      البنود التي سوف لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

ا خسائر إعادة تقييم أدوات حقوق الملكية المحتفظ به
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
(75) (716) 31 (26) 

      

       دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه إلى بيان الدخل

      من صافي التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 - 101 - (2,261)  خالل الدخل الشامل اآلخر

      

   ———— ———— ———— ———— 

 (26) 132 (716) (2,336)  للفترة الدخل الشامل اآلخر / )المصروفات(

   ———— ———— ———— ———— 

 6,449 4,709 24,343 15,416  للفترة االخر إجمالي الدخل الشامل

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

      

      

 بيسة بيسة      بيسة       بيسة      
 (0. 520) (1. 260) 6. 191 1. 029 22 البيسةب –العائد األساسي للسهم الواحد للفترة 

      

      للفترةالربح 

 6,642 4,431 24,183 17,326  أعمال مصرفية تقليدية

 (167) 146 876 426  أعمال الصيرفة اإلسالمية

  ———— ———— ———— ———— 

  17,752 25,059 4,577 6,475 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 

 41من  5المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

  

 ر الدولي ش م ع ع بنك صحا
 

 

 المرحلي  بيان التغيرات في حقوق المساهمين

 مدققة( )غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر ةعستل      

  )لاير عماني باآلالف(      
 

 

 

 
  

 رأس المال 

 

 

 

 عالوة إصدار

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 عام

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

 

 

احتياطي قروض 

 ثانوية

 األرباح

 المحتجزة

 

إجمالي حقوق 

 المساهمين

األوراق 

الرأسمالية 

المستديمة 

الشريحة رقم 

1 

إجمالي 

حقوق 

 المساهمين

           
 536,109 200,000 336,109 38,513 14,000 (2,213) 988 28,519 19,942 236,360 2020يناير  1لرصيد كما في ا

 17,752 - 17,752 17,752 - - - - - - للفترةربح ال

 (2,336) - (2,336) - - (2,336) - - - -  للفترةدخل شامل آخر 

 ──── ───── ───── ───── ───── ─────── ──── ────── ───── ──── 

 15,416 - 15,416 17,752 - (2,336) - - - - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 ──── ───── ───── ───── ───── ─────── ──── ────── ───── ──── 

 
              إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة

 ألدوات حقوق الملكية عند البيع

- - - - 856 

 

- 

 
(856) - - - 

 - - - - - - - - (1,904) 1,904 تحويل عالوة االصثدار الئ راس المال  

 (7,091) - (7,091) (7,091) - - - - - - 9201توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 - - - (7,091) - - - - - 7,091 2019إصدار أسهم مجانية لسنة 

 (15,248) - (15,248) (15,248) - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل السنة 1الشريحة رقم  قسيمة

 ──── ───── ───── ───── ───── ─────── ──── ────── ───── ────── 

 529,186 200,000 329,186 25,979 14,000 (3,693) 988 28,519 18,038 245,355 2020 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



 

 41من  5المالية                                          صفحة  البياناتتكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه  40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

  

 ر الدولي ش م ع ع بنك صحا
 

المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
 )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر ةعستل      
 (باآلالف عماني لاير)      

 
 
 

 
 

 

عالوة  رأس المال
 إصدار

احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 عام

احتياطي 
القيمة 
 العادلة

احتياطي 
قروض 

 ثانوية

 األرباح
 المحتجزة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة رقم 
1 

إجمالي 
حقوق 

 المساهمين

           
 385,424 100,000 285,424 38,883 7,000 (2,124) 988 24,375 18,037 198,265 2019يناير  1لرصيد كما في ا

 25,059 - 25,059 25,059 - - - - - - للفترةربح ال
 (716) - (716) - - (716) - - - -  للفترةدخل شامل آخر 

 ──── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── ───── ───── 
 24,343 - 24,343 25,059 - (716) - - - - للفترة االخر الشاملإجمالي الدخل 

 ──── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── ───── ───── 
 38,095 - 38,095 - - - - - - 38,095 اصدار اسهم حقوق 

 1,905 - 1,905 - - - - - 1,905 - استالم عالوة اصدار 
 - - - (683) - 683 - - - - القيمة العادلة إعادة تصنيف صافي التغير في 

 (11,896) - (11,896) (11,896) - - - - - - 2018توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 
 100,000 100,000 - - - - - - - - 1إصدار الشريحة رقم 

 (11,532) - (11,532) (11,532) - - - - - - اإلضافية المدفوعة خالل الفترة  1الشريحة رقم  قسيمة
 (226) - (226) (226) - - - - - - إضافية 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (23) - (23) - - (23) - - - - خسائر إعادة التقييم من أدوات أسهم محتفظ بها بالقيمة
           العادلة من خالل دخل شامل آخر

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 526,090 200,000 326,090 39,605 7,000 (2,180) 988 24,375 19,942 236,360 2019سبتمبر  30الرصيد كما في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ══════ ═════ ═════ 



 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
  

 
 المرحلية التدفقات النقدية بيان

 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30في لتسعة أشهر المنتهية
 )لاير عماني باآلاللف(

 

 41من  7صفحة  المالية البياناتـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه 40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

 
 

 سبتمبر 30 

2020 

 سبتمبر 30

2019 

   

   أنشطة التشغيل

 27,527 20,836 ةربح قبل الضريبالصافي 

   تسويات لـ:

 1,865 2,209 االستهالك 

 12,820 17,379 صافي مصروفات انخفاض قيمة القروض ومخصصات خسائر االئتمان األخرى 

 561 135 ارباح من االستثمارات متاحة للبيع

 (2) - من بيع أصول ثابتة ارباح

 (921) (1,026) إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

 (12,944) (14,130) فوائد من استثمارات 

 1,832 1,859 الفائدة المستحقة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

 ———— ———— 

 30,738 27,262 نقدية من أنشطة التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

 2,207 (199) مستحق من بنوك وإيداعات بسوق النقد

 (237,558) (31,958) القروض والسلف والتمويل  

 (23,317) (3,900) استثمار في أوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة

 (1,460) (36,107) أصول أخرى

 (98,376) 2,652 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 176,086 251,186 ودائع العمالء

 (6) (6) شهادات ايداع

 (17,252) 26,952 التزامات أخرى

 ────── ────── 

 (168,938) 235,882 النقد من أنشطة التشغيل

 (1,296) (4,232) ضريبة دخل مدفوعة

 ────── ────── 

 (170,234) 231,650 صافي النقد من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل بعد خصم الضريبة

 ══════ ══════ 

   أنشطة االستثمار

 (49,338) (17,329) لصافي(شراء استثمارات )با

 605 355 متحصالت من بيع/استرداد استثمارات

 (18,210) (7,486) شراء ممتلكات ومعدات وتركيبات

 856 686 إيرادات من أنشطة اإلستثمارات اإلسالمية

 12,944 14,130 فوائد مستلمة من االستثمارات 

 ────── ────── 

 (53,143) (9,644) تثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة االس

 ══════ ══════ 

   أنشطة التمويل

 (11,896) (7,091) توزيعات أرباح مدفوعة

 38,095 - اصدار اسهم حقوق 

 1,905 - استالم عالوة اصدار 

 (1,570) (1,577) فوائد مدفوعة على سندات قابلة للتحويل إلزامياً وقروض ثانوية

 100,000 - مستديمة 1رقم  إصدار أوراق رأسمالية الشريحة

 (11,532) (15,248) مستديمة 1فوائد مدفوعة على أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 (226) - مستديمة 1مصروفات إصدار أوراق رأسمالية الشريحة رقم 

 ────── ────── 

 114,776 (23,916) صافي النقد )المستخدم في( / من أنشطة التمويل

 ══════ ══════ 

 (108,601) 198,090 ي التغير في النقد وما يماثل النقدصاف

 344,710 278,474 الفترةالنقد وما يماثل النقد في بداية 

 ────── ────── 

 236,109 476,564 الفترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية 

 ══════ ══════ 

   ممثال في:

 99,664 145,615 (5الرأسمالية( )إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية )بإستثناء الوديعة

 67,311 208,657 (6يوماً )إيضاح  90مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحقة في غضون 

 274,010 364,145 (8. 2يوماً )إيضاح  90استثمارات أوراق مالية مستحقة في غضون 

 (204,876) (241,853) (10يوماً )إيضاح  90ون مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد مستحقة في غض

 ────── ────── 

 476,564 236,109 

 ══════ ══════ 



  
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  8صفحة  المالية البياناتـ تكّون جزءاً ال يتجزأ من هذه 40إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

 

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 )لاير عماني باآلاللف(      

 
 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  .1

 

وم بصفة أساسية كشركة مساهمة ُعمانية عامة وهو يق 2007مارس  4ش.م.ع.ع )"البنك"( في سلطنة ُعمان في  الدولي تم تأسيس بنك صحار

ً  ثالثيناولة األنشطة التجارية واالستثمارية والصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة من بمز نة. ية في السلطة اإلسالمللصيرفو ثمانية افرع فرعا

ك ام البنيمارس البنك نشاطه بموجب ترخيص تجاري واستثماري وصيرفة إسالمية صادر عن البنك المركزي العُماني وهو مشمول بنظ

حي الميناء رمز  44 . العنوان المسجل للبنك هو ص.ب2007أبريل  9الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في المركزي لتأمين 

 ، مسقط، سلطنة ُعمان. اإلدراج الرئيسي للبنك هو في سوق مسقط لألوراق المالية.114بريدي 

 

اإلسالمي  يقدم صحارة اإلسالمية )"صحار اإلسالمي"(. صيرف، حصل البنك على ترخيص لتشغيل نافذة ال2013إبريل  30اعتباراً من 

إلسالمية ع الشريعة اوافقة ممجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الصيرفة اإلسالمية. تتضمن األنشطة الرئيسية للنافذة قبول ودائع العمالء المت

ستثمار م بأنشطة االم والقياوالمشاركة واإلجارة واالستصناع والسلوتقديم تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بناًء على المرابحة والمضاربة 

 ية. وتقديم خدمات مصرفية تجارية وأنشطة االستثمار األخرى التي يسمح بها اإلطار التنظيمي والرقابي للصيرفة اإلسالم

 

( 1ند )بتعديل الب همون في البنك على قرارش.م.ع.ع ووافق المسا الدولي لمساهمي بنك صحار غير عادي، عقد اجتماع  2019ديسمبر  18في 

(. اسم "البنك"بيما يلي "بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع" )يشار إليه ف إلىمن النظام األساسي للبنك لتغيير اسم البنك من "بنك صحار ش.م.ع.ع" 

 لشركة.ل لتجاريمستندات السجل ان من خالل إصدار مجموعة جديدة م 2020يناير  14تم تأكيد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة في 

 

ً م 854 -2019 سبتمبر 30موظفاً ، 871  - 2019ديسمبر  31) 2020 سبتمبر 30كما في موظفاً  881يعمل بالبنك   (.وظفا

 

 أساس اإلعداد .2

 

لية" ومتطلبات اإلفصاح ذات الصلة لقانون التقارير المالية المرح" - 34تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

حلية لمالية المريانات االشركات التجارية في عمان وهيئة سوق المال واللوائح المعمول بها في البنك المركزي العماني. نظًرا ألن هذه الب

 د دولية إلعداايير اللمعدة وفقًا للمعالموجزة ، فإنها ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بالبيانات المالية الكاملة ا

 .2019ديسمبر  31التقارير المالية. لذلك ، يجب قراءته باالقتران مع البيانات المالية السنوية للبنك كما في 

 

 فقرة االلتزام 2-1

 

سنوية للسنة المالية ال لبياناتفي إعداد االسياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة مع تلك المستخدمة  توافقت

 كورة أدناه.باستثناء األوراق المالية المباعة مع االلتزام بإعادة الشراء )إعادة الشراء( المذ 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

لسياسات سها وفقًا لتم قيالمالي وييتم إدراج األوراق المالية المباعة مع االلتزام بإعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد في بيان المركز ا

التفاقيات في ابموجب هذه  لمستلمةالمحاسبية لتداول األوراق المالية أو األوراق المالية االستثمارية. يتم تضمين التزام الطرف المقابل للمبالغ ا

راكم على ائدة وتفعادة الشراء كمصروف "المستحقات للبنوك وغيرها من قروض سوق المال". يتم التعامل مع الفرق بين سعر البيع وسعر إ

 مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء.

 

 أساس القياس  2-2

 

 أُعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء التالي:

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ •

 ة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛األدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادل •

 (؛2019يناير  1موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )سارية من  •

 يتم عرض بيان المركز المالي بالترتيب التنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض هو أكثر مالءمةً لعمليات البنك.

 

 فيذية وعملة العرض العملة التن 2-3

 

اني إلى أقرب الريال العملمقدمة بوهي العملة الوظيفية للبنك. تم تقريب جميع المعلومات المالية ا ،تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العُماني

 آالف ، ما لم يشر إلى خالف ذلك.

 

 استخدام التقديرات واالجتهادات 2-4

 

لموجودات للُمعلن للبنك، تطلب اإلدارة وضع بعض التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ ا عند إعداد البيانات المالية يتطلب

بل اإلدارة قبير من كوالمطلوبات المالية والمخصصات الناتجة عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة. على وجه الخصوص، هناك حاجة إلى حكم 

 ة إلىيمة باإلضافخفضة القوالمديونيات المنستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة للقروض في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الم

 

 

 

 

 

  



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  9صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع( أساس اإلعداد .2

 

 )تابع( استخدام التقديرات واالجتهادات 2-4

 

 يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رستمم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميتمخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. 

هذه  ائج الفعلية معيجوز أن تختلف النت .ظروفلا تتح لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا لمستقبليةا داثألحا تقعاوت كلذ في بما رىألخا لموالعوا

  التقديرات.

 

ل التقدير إذا م فيها تعديالتي يت المحاسبية في الفترةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. يتم إدراج تعديالت التقديرات 

 ترات المستقبلية. لحالية والفلفترة اكان التعديل مؤثراً على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثراً على ا

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات .3

 

 درة عن مجلس المعاييرقام البنك بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصا 2020 سبتمبر 30لمنتهية في ا للفترةبالنسبة 

دخلت حيز  لياته والتيعلق بعمالمحاسبية الدولية )المجلس( ولجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية )اللجنة( التابعة للمجلس والتي تت

 . 2020يناير  1بة للفترات التي تبدأ في التطبيق بالنس

 

 

 ومخصصات الخسائراالئتمانية المتوقعة 19كوفيد           .4

 

 

األنشطة التجارية  عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل (19انتشر جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

ختلفة في جميع دابير دعم متولية عن بيئة االقتصادية العالمية. أعلنت السلطات المالية والنقدية ، المحلية والدشكوكاً في ال. كما احدث واالقتصادية

 أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

 

ي حدوث تدهور محتمل ف م، توقعات االدارة2020 الثانيأخذ البنك في عين االعتبار لدى حسابه مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  للربع 

أسعار النفط. إن تاثير  ( وهبوط حاد في19في القطاع االئتماني بسبب التاثير االقتصادي نتيجة تفشي جائحة  فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

ي تقييم فمركزي لاهذه الحالة االقتصادية الغير متوقعة أمر تقديري وافتراضي، لذلك سيستمر البنك في اتباع سياسات ومبادرات البنك 

 ة الدولية.  م من قبل مجلس معايير المحاسب2020مارس 27لمخصصات الخسائراإلئتمانية المتوقعة مع مراعاة التوجيهات الصادرة في 

 

ط  ال سداد أقسات تأجيتشمل مبادرات البنك المركزي العماني المتعلقة مباشرة بمخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة: أ( اإلستجابة لطلب

ي وعدم أثر فوروفوائد/أرباح القروض المتأثرة بتداعيات الوضع الراهن، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة ستة أشهر ب

إلئتماني لمدة ستة م من التصنيف ا2020تأثيرذلك على التصنيف اإلئتماني لها.  ب( إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشارع حكومية لعام 

لرسوم على وائد واجابة لذلك شرع البنك في اعالنه عن برنامج إلعفاء عمالئه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كافة الفأشهر. واست

ية. لكن طر اإلئتمانالمخا  المدى القصير. قد يشير هذا اإلعفاء المقدم لعمالء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة كبيرة في حجم

انية،  خاطر اإلئتمفي الم لبنك إن هذا اإلعفاء سوف يساعد المقترضين في استئناف دفع األقساط االعتيادية ولن يؤدي الى زيادةمن وجهة نظر ا

ر حلة ال تتوفذه المرهوال إلى حدوث تغيير في التصنيف اإلئتماني الذي من شأنه احداث تغييرات في حساب مخصصات الخسائر اإلئتمانية. في 

هم على بة المتعلقة إلئتمانيلدى البنك عن المقترضين لمعرفة القيود المترتبة على التدفق النقدي قصيرالمدى لديهم او المخاطر ابيانات كافية 

 .المدى الطويل

 

ية لصعوبات ما سي أليةيواصل البنك تقييم المقترضين لمعرفة المؤشرات األخرى  لتخلف عن السداد، مع األخذ في عين االعتبار السبب األسا

واصل البنك تقييم الشركات ي( أوطويلة األجل. كما 19تواجههم وما إذا كانت من المحتمل أن تكون مؤقتًة نتيجة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

 .لجائحةالكبرى ومدى تأثرها بسبب الفيروس باإلضافة إلى مراقبة حسابات األفراد العامليين في القطاعات األكثر تأثراً با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  10صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي .5

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 22,605 26,967 30,644 النقدية 

 503 505 504 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني
 77,059 62,100 114,971 األرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ────── ────── ────── 

 146,119 89,572 100,167 

 ══════ ══════ ══════ 

 ال يمكن سحب وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العُماني بدون موافقة البنك المركزي العُماني. (1)

 

 86. 37غ نوني يبلكإحتياطي قاالمركزي العماني  ، إن متوسط رصيد الحد األدنى الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنكالفترةخالل  (2)

  (.نيمليون لاير عما  75. 83 :2019 سبتمبر 30، مليون لاير عماني  76. 89: 2019ديسمبر  31مليون لاير عماني )

 

 مستحقات من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد .6

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    بالعملة المحلية: 

 - 5,001 30,003 إيداعات بسوق النقد
 ————— ————— ————— 
 30,003 5,001 - 
 ————— ————— ————— 

    بالعملة األجنبية:
 52,099 179,042 135,455 إيداعات بسوق النقد

 6,333 2,543 2,714 قروض لبنوك
 15,262 12,467 43,240 أرصدة عند الطلب 

 ————— ————— ————— 

 181,409 194,052 73,694 

 ————— ————— ————— 

 211,412 199,053 73,694 

    

 (345) (816) (70) خسائر إئتمان متوقعةمخصص 

 ————— ————— ————— 

 211,342 198,237 73,349 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  11صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع( وك وإيداعات أخرى بسوق النقدمستحقات من بن .6

 

 التمويل:المقابل على القروض والسلف و خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 

  2020 سبتمبر 30  إجمالي القيمة الدفترية  

 )غير مدققة(

      

      

 المجموع    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   

      

 199,053 - 924 198,129  2020يناير  1كما في 
 36,995 - - 36,995  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (24,636) - (924) (23,712)  أصول ملغاة أو تم سدادها

  ────── ────── ────── ────── 

 211,412 - - 211,412  2020سبتمبر  30كما في 

  ══════ ══════ ══════  ══════ 

 

 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة

 

  2020 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

  2019 سبتمبر 3

 )غيرمدققة(

      

      

 المجموع     المجموع    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

      

 442 816 - 29 787 2020يناير  1كما في 

 (97) (746) - (29) (717) (6صافي )المفرج( / المحمل للفترة )

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 345 70 - - 70 2020سبتمبر  30كما في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  .7

 

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 1,710,499 1,668,479 1,675,732    لشركاتا

 873,414 901,006 911,682 التجزئة 

 ─────── ─────── ─────── 

 2,583,913 2,569,485 2,587,414 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    

 (92,964) (99,668) (100,141) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (13,646) (15,664) (19,885) الفوائد التعاقدية غير المدرجة 

 ─────── ─────── ─────── 

 (120,026) (115,332) (106,610) 

 ─────── ─────── ─────── 

 2,477,303 2,454,153 2,467,388 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  12صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع(بالصافي  -القروض والسلف والتمويل  .7

 

 سبتمبر 30،  يمليون لاير ُعمان 216. 59: 2019ديسمبر  31لاير عماني ) مليون 241. 67مبلغ  والتمويل لي القروض والسلفيتضمن إجما

 أنشطة التمويل لصحار اإلسالمي وفق طريقة التمويل اإلسالمي.  معلاير عماني( مليون  207. 95: 2019

 

 ما يلي:تتكون القروض والسلف والتمويل 

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 2,303,898 2,316,094 2,344,723 قروض
 119,343 106,406 106,871 سحب على المكشوف 

 105,211 94,104 84,975 قروض مقابل إيصاالت أمانة

 55,461 52,881 50,845 كمبياالت مخصومة

 ─────── ─────── ─────── 
 2,583,913 2,569,485 2,587,414 إجمالي القروض والسلف والتمويل

    
 (92,964) (99,668) (100,141) مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

 (13,646) (15,664) (19,885) الفوائد التعاقدية غير المدرجة

 ─────── ─────── ─────── 

 (120,026) (115,332) (106,610) 

 ─────── ─────── ─────── 

 2,477,303 2,454,153 2,467,388 صافي القروض والسلف والتمويل 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 التمويل:المقابل على القروض والسلف و خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي فيما يلي تحليل التغيرات في

 

 

  2020 سبتمبر 30                                          

 )غير مدققة(                                                                          

 
 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية 

     
     

 2,569,485 123,973 353,416 2,092,096 2020يناير  1كما في 
 493,349 10,489 36,286 446,574 صول جديدة نشأت أو تم شراؤها أ

 (457,250) (8,701) (48,412) (400,137) أصول ملغاة أو تم سدادها
 (453) (194) (259) - قروض مشطوبة

المذكرات ةحافظ تم تحويلها الئ  القروض التي  - - (17,933) (17,933) 
 216 216 - - المذكرات ةالقروض التي أعيدت من حافظ

 - (489) (43,983) 44,472 1تحويالت إلى المرحلة 
 - (927) 66,779 (65,852) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - 44,327 (38,561) (5,766) 3تحويالت إلى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 
 2,587,414 150,761 325,266 2,111,387 2020سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

 

 

 

  

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  13صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 بالصافي )تابع( -القروض والسلف والتمويل  .7
 

  2020 سبتمبر 30                                                               

 )غير مدققة(                                                       
      خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة   
      

 99,668 47,112 41,745 10,811  2020يناير  1كما في 
 30,585 20,559 7,305 2,721  أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (11,942) (1,189) (6,486) (4,267)  أصول ملغاة أو تم سدادها
 (453) (194) (259) -  قروض مشطوبة

 ةحافظ حويلها الئ تم ت القروض التي
 المذكرات

 - - (17,933) (17,933) 

 ةالقروض التي أعيدت من حافظ
 المذكرات

 - - 216 216 

 - (201) (2,414) 2,615  1تحويالت إلى المرحلة 
 - (386) 1,910 (1,524)  2تحويالت إلى المرحلة 
 - 5,330 (5,082) (248)   3تحويالت إلى المرحلة 

  ────── ────── ────── ────── 
 100,141 53,314 36,719 10,108  2020سبتمبر  30في 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

                                                                                                                 

                             

 

 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة                  فترية إجمالي القيمة الد

     

     

 2,340,660 76,983 437,926 1,825,751 2019يناير  1كما في 
 866,611 12,363 216,663 637,585 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (623,358) (12,939) (161,844) (448,575) أصول ملغاة أو تم سدادها
 - (466) (27,693) 28,159 1تحويالت إلى المرحلة 
 - 5,100 258,922 (264,022) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - 343 1,548 (1,891) 3تحويالت إلى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 
 2,583,913 81,384 725,522  1,777,007 2019 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

     

     

 79,349 33,025 33,629 12,695 2019يناير  1كما في 
 27,289 2,759 21,883 2,647 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (14,182) (3,312) (4,898) (5,972) أصول ملغاة أو تم سدادها
 508 508 - - 1لى المرحلة تحويالت إ

 - (422) (2,214) 2,636 2تحويالت إلى المرحلة 
 - (811) 2,985 (2,174) 3تحويالت إلى المرحلة 

 (60) (1,108) 1,168 - 
 ────── ────── ──────    ────── 2019 سبتمبر  30في
 9,772 50,277 32,915 92,964 
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  14صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 بالصافي )تابع( -القروض والسلف والتمويل  .7

 

 :فيما يلي تحليل التغيرات في الفائدة التعاقدية غير المعترف بها     

 

 سبتمبر 30 سبتمبر 30 

 2020 2019 

   

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

   الفوائد التعاقدية غير المدرجة 

 9,381 15,664 الفترةالرصيد في بداية 

 6,038 7,766 الفترةدرجة خالل غير م

 (1,773) (3,545) المعكوس نظراً لالسترداد 

        ─────── ─────── 

 13,646 19,885 الفترةالرصيد في نهاية       

 ═══════ ═══════ 

 

 

 لفائدة بغرضجنيب احقاق. يتم تتتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل االست

 30ي فكما يمتها. قتنخفض  االلتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي العُماني مقابل القروض والسلف والتمويل التي

لاير مليون  150. 761 هابلغت قيمتتي تم تجنيب فوائدها القروض والسلف والتمويل التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو ال 2020 سبتمبر

 (.مليون لاير ُعماني  81. 834 – 2019 سبتمبر 30،لاير ُعمانيمليون  123. 973–  2019ديسمبر  31ُعماني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  15صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
  أوراق مالية إستثماربة .8
 
 
 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 
    
 )غير مدققة(  )مدققة(   مدققة()غير   

    
    االسهم في ستثماراتاال

 17,940 6,357 6,080 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ─────── ─────── ─────── 

 17,940 6,357 6,080 مجموع استثمارات االسهم

 ─────── ─────── ─────── 

    الديون قي ستثماراتاال

 121,522 101,268 96,928 الربح والخسارةمحتفظ بها بالقيمة العادلة من 

    

 274,033 330,026 369,996 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل شامل االخر

 (23) (28) (31) ناقص: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── 

ل شاملعادلة من خالل الدخل الصافي استثمارات الدين بالقيمة ا
 اآلخر

369,965 329,998 274,010 

 ─────── ─────── ─────── 

 191,025 201,360 218,866 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 (1,643) (1,508) (1,534) ناقص: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── 

 189,382 199,852 217,332 في(الصامحتفظ بها بالتكلفة المطفأة )ب

 ─────── ─────── ─────── 

 584,914 631,118 684,225 الديونفي ستثمارات الصافي ا

 ─────── ─────── ─────── 

 602,854 637,475 690,305 اجمالي استثمارات االوراق المالية

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  والخسارة الربحخالل محتفظ بها بالقيمة العادلة من      1. 8

 
 

 
 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 2019 
    

 )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة(  
    

        سلطنة ُعمان –المدرجة  المستثمرينحقوق 
 500 500 - قطاع الخدمات

        لطنة ُعمانس –المدرجة  غير المستثمرينحقوق 
 2,500 2,500 2,500 صناعيةقطاع ال

    االجنبية - االستثمارات في الديون المدرجة
 1,275 1,295 115 قطاع الخاص 

        سلطنة ُعمان – االستثمارات في الديون المدرجة
 108,974 88,868 94,313 سندات الحكومية

 8,273 8,105 - لمضمونةا -شهادات ائتمان الصكوك 
 ─────── ─────── ─────── 
               محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل         الاالستثمارات جمالي ا

 الربح والخسارة
96,928 101,268 121,522 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  16صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع(أوراق مالية إستثماربة  .8

 

 (محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل )تابع   1. 8

 

 

مليون لاير عماني في صندوق التنمية العُماني  2. 50على استثمار بمبلغ  المدرجةالمالية غير  األوراق. تشتمل  2020 بتمبرس 30كما في  • 

. مؤسسال مع كون البنك هو المساهم 1196427بموجب ترخيص رقم.  2014مايو  7ش.م.ع.م )"الصندوق"(. تم تأسيس الصندوق في 

اهدات تحتية والمعلبنية الاالصناعية والصناعة المتوسطة التي تستفيد من مزايا سلطنة عمان الفريدة مثل يهدف الصندوق إلى تحديد القطاعات 

ً الضريبية والجغرافية والموارد الطبيعية المعدنية للفرص االستثمارية المحتملة. يمتلك البنك  ديسمبر  31في الصندوق ) ٪12.66حصة  حاليا

  .٪(. لدى البنك اتفاقية إدارة استثمار مع الصندوق12.66: 2019 سبتمبر 31. 12.66٪: 2019
 

 

 محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر    2. 8
 
 

 

القيمة 
 / الدفترية
 التكلفة العادلة

القيمة 
 / الدفترية
 التكلفة العادلة

القيمة 
 / الدفترية
 التكلفة العادلة

 سبتمبر 30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 ديسمبر 31 سبتمبر 30 سبتمبر 30 
 2020 2020 2019 2019 2019 2019 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
       

           لطنة ُعمانس –المدرجة  المستثمرينحقوق 
 20,085 17,940 8,535 6,357 7,478 6,080 قطاع الخدمات

       
           لطنة ُعمانس –المدرجة  المستثمرين غيرحقوق 

 34 - 34 - 34 - قطاع الخدمات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 6,080 7,512 6,357 8,569 17,940 20,119 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

           طنة ُعمانسل –االستثمارات في الديون المدرجة 
 - - - - 8,113 5,852 تقطاع الخدما

       
       االجنبية     –االستثمارات في الديون المدرجة 

 274,623  274,033 330,572 330,026 334,213 364,144 أذون الخزانة
 - (23) - (28) - (31) مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقص: 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 364,113 334,213 329,998 330,572 274,010 274,623 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 اجمالي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
 294,742 291,950 339,141 336,355 349,837 376,045 خالل الدخل الشامل االخر 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 
 

 ما يلي:كشامل اآلخر لدخل الل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على استثمارات الديون المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اتحلي
 
 

 سبتمبر 31 2020سبتمبر  30 
2020 

  المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
      

 23 28 - - 28 2020يناير  1كما في 
 - 3 - - 3 نشأت أو تم شراؤها أصول جديدة 

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 23 31 - - 31 2020سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  17صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع( أوراق مالية إستثماربة . 8

 

 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة          3. 8
 
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 2019 
    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
    

        مانسلطنة عُ  – االستثمارات في الديون
 170,436 174,564 195,831 سندات الحكومية

 20,589 26,796 23,035 قطاع الخدمات
 ─────── ─────── ─────── 
 218,866 201,360 191,025 
    

االئتمان مخصص خسائر ناقص: 
 المتوقعة

(1,534) (1,508) (1,643) 

 ─────── ─────── ─────── 
إجمالي االستثمارات المحتفظ بها 

 بالتكلفة المطفأة
217,332 199,852 189,382 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    

      
    
 
 
 

فة المطفأة بها بالتكل نها محتفظمقابل على استثمارات الدين المصنفة على أالومخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة إن تحليل التغيرات في القيمة العادلة 
 هو كالتالي:

 
 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية

     
     

 201,360 - 28,031 173,329 2020يناير  1كما في 

 17,506 - (24,998) 42,504 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 ────── ────── ────── ────── 

 218,866 - 3,033 215,833 2020سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 
 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة        
 سبتمبر 31 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     2019 
      

 996 1,508 - 890 618 2020يناير  1الرصيد كما في 
 647 26 - (156) 182 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,643 1,534 - 734 800 2020سبتمبر  30في 

 ══════ ══════ ══════  ══════  ══════ 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  18صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 أصول أخرى     .9

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

    

 23,988 64,381 78,672 أوراق قبول

 2,836 2,120 2,266 مدفوعات مقدماً 

 - 75 1,623 مديونيات 

 5,093 6,108 5,284 (25العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاحالقيمة  

 4,105 3,827 5,902 حق استخدام االصل

 9,767 7,868 25,956 أخرى

 ─────── ─────── ─────── 

 119,703 84,379 45,789 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد      .  10

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(   

    بالعملة المحلية:

 - 7,650 19,252 سوق النقداقتراضات من   

 8,797 5,748 6,955 أرصدة عند الطلب

 ─────── ─────── ─────── 

 26,207 13,398 8,797 

 ─────── ─────── ─────── 

    بالعملة األجنبية:
 492,529 624,979 478,093 اقتراضات من سوق النقد

 - - 3,203 أرصدة عند الطلب
 212,704 96,884 135,150 قروض مشتركة 

 ─────── ─────── ─────── 

 616,446 721,863 705,233 

 ─────── ─────── ─────── 

 642,653 735,261 714,030 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  19صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 ودائع العمالء 11

 

 التقليدية الصيرفة
 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30

 2020 2019 2019 
 )غير مدققة(  مدققة()  )غير مدققة( 

    
 877,645 833,134 1,089,320 ودائع ألجل

 630,978 797,715 672,324 ودائع تحت الطلب
 248,992 254,009 272,676 ودائع توفير
 8,735 6,942 64,537 ودائع هامش

 ─────── ────── ────── 

 2,098,857 1,891,800 1,766,350 

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 اإلسالمية صيرفةال
 2020 2019 2019 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

    
 105,788 109,203 131,058 ودائع ألجل

 83,267 61,999 71,055 ودائع تحت الطلب
 33,097 29,182 43,627 ودائع توفير
 5,939 5,126 3,899 ودائع هامش

 ─────── ────── ────── 

 249,639 205,510 228,091 

 ─────── ────── ────── 

 1,994,441 2,097,310 2,348,496 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 التزامات أخرى  12
 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2020 2019 2019 

    
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(   

    

 23,988 64,381 78,672 أوراق قبول
 4,896 5,441 1,785 مستحقات الموظفين 

 6,088 9,677 8,377 ضريبة الدخل مستحقة الدفع 
 556 408 751 (25القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 

 555 621 773 إلتزامات ضريبية مؤجلة 
 24,617 14,483 27,327 مستحقات أخرى ومخصصات 

    المتوقعة على إلتزاماتمخصص خسائر اإلئتمان 
 3,753 2,921 2,374  القروض والضمانات المالية 

 3,215 2,592 4,852 التزامات عقود اإليجار

 

──────
─ 

─────── ─────── 

 67,668 100,524 124,911 المجموع

 

══════
═ 

═══════ ═══════ 

 

 

      

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  20صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع(  التزامات أخرى  12

 

 

 :لماليةاوالضمانات لقروض ا إلتزامات المقابل على خسائر اإلئتمان المتوقعة ومخصصالقيمة الدفترية  إجمالي التغيرات فيفيما يلي تحليل        

 

 
 المجموع          3المرحلة        2المرحلة        1المرحلة  إجمالي القيمة الدفترية

     
     

 805,416 1,338 53,821 750,257 2020يناير  1الرصيد كما في 
 470,881 88 9,543 461,250 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (338,613) (5,138) (24,221) (309,254) أصول ملغاة أو تم سدادها
 - (64) (5,898) 5,962 1تحويالت إلى المرحلة 
 - (98) 8,787 (8,689) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - 8,352 (8,126) (226) 3تحويالت إلى المرحلة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 937,684 4,478 33,906 899,300 2020 سبتمبر 30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 سبتمبر 30 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  خسائر اإلئتمان المتوقعة 
     2019 
      

 4,612 2,921 41 1,063 1,817 2020يناير  1كما في 
 1,761 1,397 22 164 1,211 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (2,620) (1,944) (105) (505) (1,334) أصول ملغاة أو تم سدادها
 - - - (26) 26 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - - 46 (46) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - - 425 (423) (2) 3تحويالت إلى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 3,753 2,374 383 319 1,672 2020 سبتمبر 30في 

 ══════ ══════ ══════  ══════  ══════ 
 

 

 

 وعالوة االصدار رأس المال .13

    

 (. بلغت األسهم المصدرة للبنك4.000.000.000: 2019ديسمبر  31سهم ) 4.000.000.000رأس المال المصرح به للبنك هو 

سهم(. يبلغ رأس المال   2,363,598,772: 2019 سبتمبر 30 ،سهم 2.363.598.772: 2019ديسمبر  31سهم ) 2,434,506,735

مليون  236. 360: 2019 سبتمبر 30 ، مليون لاير عماني 236. 360 :2019ديسمبر  31مليون لاير عماني ) 245. 355المدفوع للبنك 

 لاير عماني(.

 

 

ديسمبر  31ما في ٪ من األسهم المصدرة ك3سهم مجاني يعادل  70,907,963. قام البنك بتوزيع 2020 بتمبرس 30خالل الفترة المنتهية في 

 ضي.لمقارنة من العام المامليون لاير عماني. لم يتم إصدار أسهم مجانية في الفترة ا 7. 091. مما أدى إلى زيادة في رأس المال بمقدار 2019

 

 مليون لاير عماني من عالوة اإلصدار إلى رأس المال. 1 .904لغ خالل الفترة أعاد البنك تصنيف مب

 

األطراف ذات  أو أكثر من رأسمال البنك سواًء بصفة شخصية أو مع %10كان المساهمون الذين يملكون نسبة  .2019 سبتمبر 30كما في 

 العالقة كالتالي:

 نسبة المساهمة % عدد األسهم 

%.3715    374.161.440    .ع.عشركة عمان للتمويل واالستثمار ش.م  

%14.57 354.684.105 شؤون البالط السلطاني  

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  21صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  .  14

 

 

ألوراق الرأسمالية . تحمل ا2017سبتمبر  25مليون لاير عماني في  100 بمبلغ 1قام البنك بإصدار أوراق رأسمالية مستديمة الشريحة رقم 

٪. وبعد 7.75وي ثابت قدره فائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ اإلستدعاء األول بسعر فائدة سن 1مستديمة الشريحة رقم ال

خصم من تعامل كوذلك سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي على أساس متأخرات 

 ساهمين. حقوق الم

 

تحمل األوراق  عماني. مليون لاير 100بمبلغ  1. قام البنك باإلصدار الثاني لألوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم  2019مارس  14في 

دره قثابت  عر فائدة سنويفائدة على قيمتها االسمية من تاريخ اإلصدار إلى تاريخ اإلستدعاء األول بس 1الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

خرات ساس متأ٪. وبعد ذلك سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة على فترات خمس سنوات. يتم دفع الفائدة على أساس نصف سنوي على أ7.50

 وتعامل كخصم من حقوق المساهمين. 

 

 الدولي ياسبار المحمعيلوفقاً لتشكل األوراق المالية التزامات مباشرة وغير مشروطة وثانوية وغير مضمونة للبنك وتصنف كحقوق مساهمين 

ة التنظيمية بقة من الهيئس لديها تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي. يجوز للبنك وفقاً لتقديره وبعد موافقة مسالتصنيف. لي -: األدوات المالية 32 رقم

نوية الخامسة لتاريخ الس كرىعاء األول أي الذذات الصلة أن يمارس خياره في استرداد األوراق المالية بالكامل )وليس جزئياً( في تاريخ اإلستد

ً بموافقة مسبقة من السلطات التنظيمية. ً لتقديره وحده اإلصدار وفي كل خمس سنوات بعد ذلك. رهنا  ر عدم توزيعأن يختا يجوز للبنك وفقا

غي على البنك عدم كان(. فينب ألي سبب)ع الفائدة المقرر وهذا ال يعتبر حدثاً للتخلف عن السداد. إذا لم يقم البنك بدفع فوائد . في تاريخ دف .الفوائد

 إجراء أي توزيع أو دفع آخر فيما يتعلق بأسهمه العادية 

 

 

ستديمة وراق الرأسمالية المأو األوراق المالية. التي تحتل مرتبة أدنى أو متقاربة مع األ 1أو أي من أسهمه األخرى أدوات رأس المال العادية 

رقم  يمة الشريحةمالية المستداألوراق الرأس شروط . كما تسمحالمالية إذا دفعت دفعة واحدة من الفوائد بالكامل على األوراق إال 1الشريحة رقم 

 للبنك بخفض )كامالً أو جزئياً( أي مبالغ مستحقة لحاملي األوراق المالية في بعض الظروف. 1

 

 سبتمبر 30ي، مليون لاير عمان 11. 531: 2019ديسمبر  31) 2020 سبتمبر 30في  )كوبون( مليون لاير عماني كقسيمة 15. 248تم دفع 

 في بيان التغيرات في حقوق المساهمين. إدراجهاوتم  مليون لاير عماني ( 11. 532: 2019

 

 

 

 

 االلتزامات العرضية واالرتباطات .15
 

 االلتزامات العرضية       1. 15
 نود العقد.  داء بموجب بعن األ ت القائمة إلى ارتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميلتؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانا

 
 
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30   

 2020 2019 2019 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 321,197 303,402 239,446 ضمانات  
 71,638 89,308 197,377 اعتمادات مستندية  

  ──────  ──────  ────── 

 392,835 392,710 436,823 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  22صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 االرتباطات   2. 15

 
البنك.  تطلبات عمالءقابلة مضمانات مساندة تم تصميمها لمتتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية 

و شروط أنتهاء ثابتة اريخ ااالرتباطات لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في العادة تكون لالرتباطات تو
قد لي مبالغ العل إجمان السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثإنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدو

 التزامات التدفق النقدي المستقبلية.
 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

    

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    
 1,524 15,915 19,833 ارتباطات رأسمالية

 372,826 348,325 422,190 ارتباطات متعلقة باالئتمان

 ────── ────── ────── 
 374,350 364,240 442,023 المجموع

 ══════ ══════ ══════ 

 

  

 

 إيرادات الفوائد .16

      

 لثالثة اشهر المنتهية في في                         منتهية الشهر ة أعستل                                                   

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 32,654 31,678 93,894 94,647 قروض وسلف للعمالء

 447 189 1,675 1,005 مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 4,634 4,760 12,944 14,130 استثمارات 

 ───── ───── ───── ───── 

 109,782 108,513 36,627 37,735 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 

 

 

 مصروفات الفوائد .17

 لثالثة اشهر المنتهية في في                         منتهية الشهر لتسعة أ                                                                

                                                                         

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     مصروفات الفوائد على:

 12,552 15,165 36,778 42,362 ودائع العمالء

 617 637 1,832 1,859 وض ثانويةقر

 6,688 3,469 21,058 11,774 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 ───── ───── ───── ───── 

 55,995 59,668 19,271 19,857 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

     

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  23صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 ستثماريةصافي اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإل.           18

   

 اإليرادات المحققة من التمويل اإلسالمي واألنشطة اإلستثماريةإجمالي         1. 18

 

 لثالثة اشهر المنتهية في في                         هية منتالشهر لتسعة أ                                                                                           

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 2,711 3,161 7,690 9,199 تمويل إلى العمالء

 68 28 312 69 مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية 

 308 342 921 1,026 إستثمارات 

 ────── ────── ────── ────── 

 10,294 8,923 3,531 3,087 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 أرباح دفعت إلى مودعين / إقتراضات السوق النقدية         2. 18

 في لثالثة اشهر المنتهية في                         منتهية الشهر لتسعة أ                                              

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 1,545 2,064 4,366 5,940 أرباح دفعت إلى مودعين

 103 65 427 271 أرباح دفعت إلى بنوك ونقود السوق األخرى

 ────── ────── ────── ────── 

 6,211 4,793 2,129 1,648 

 ────── ────── ────── ────── 

 1,439 1,402 4,130 4,083 صافي االيرادات المحققة من التمويل االسالمي 

 ══════ ══════ ══════ ══════ واألنشطة اإلستثمارية

 

 

 

  إيرادات التشغيل األخرى 19

   لثالثة اشهر المنتهية في في                         منتهية الشهر ألتسعة                                           

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 3,299 2,942 14,594 10,175 أتعاب وعموالت 

 1,398 835 5,510 1,855 بعمالت أجنبيةصافي أرباح من التعامالت 

 640 184 1,515 462 إيرادات توزيعات أرباح

صافي األرباح من استثمارات محتفظ بها 

 للمتاجرة
(39) 

(561) 
(33) (185) 

 (3) 13 (15) (9) أخرئ

 ───── ───── ───── ───── 

 12,444 21,043 3,941 5,149 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  24صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 روفات التشغيل األخرىمص .20

                           لثالثة اشهر المنتهية في في                         منتهية الشهر لتسعة أ                                          

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( ر مدققة()غي )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 2,425 2,517 7,679 8,029 تكاليف تشغيل وإدارة

 742 980 2,283 2,756 تكاليف اإلشغال

 - - 146 156 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 7 10 32 30 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة 

مكافآت وأتعاب حضور جلسات ألعضاء مجلس 

 الرقابة الشرعية 

41 33 16 15 

 ───── ───── ───── ───── 

 11,012 10,173 3,523 3,189 

 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 

 األخرىصافي مصروفات إنخفاض قيمة القروض ومخصصات مخاطر اإلئتمان   .        21

 

 فيلثالثة اشهر المنتهية                 في      منتهية الشهر لتسعة أ                                                                   

  

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     مخصص خالل الفترة:

مصروفات إنخفاض قيمة تم تكوين مخصص لها / )مفرج 

     عنها( حول:

 6,950 7,138 13,107 18,643 (7ل )قروض وسلف وتموي

 138 (233) (859) (547) (12إلتزامات قروض وضمانات مالية )

 (62) (155) (97) (746) (6مستحق من بنوك وإيداعات السوق النقدية األخرى )

 65 (76) 647 26 (8. 3سندات الدين بالتكلفة المطفأة )

 - 3 - 3 (8. 2آخر ) سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل دين شامل

 20 - 22 - قروض تم شطبها خالل الفترة

 ────── ────── ────── ────── 

مصروفات إنخفاض قيمة قروض ومخصصات مخاطر 

 اإلئتمان األخرى وفق معيار التقرير المالي

17,379 12,820 6,677 7,111 

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ،بالصافي 9الدولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  25صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد .22

 . الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  للفترةيتم احتساب العائد للسهم بقسمة صافي الربح 

 

 لثالثة اشهر المنتهية في منتهية  فيالشهر ة أعستل            

 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

 

 سبتمبر 30

2020 

 

 سبتمبر 30

2019 

     

 6,475 4,577 25,059 17,752 الفترةصافي ربح 

 (7,689) (7,645) (11,532) (15,248) اإلضافية  1ناقص: قسيمة الفئة 

 - - (226) - اإلضافية 1ناقص: مصروفات إصدار رأس مال الفئة 

 ────── ────── ────── ────── 
مة بنك بعد القسيربح للفترة المنسوب إلى حملة أسهم ال

 (1,214) (3,068) 13,301 2,504 اإلضافية  1وتكلفة إصدار أسهم رأس مال الفئة 

 ─────── ────── ────── ────── 

 2,335,128 2,434,507 2,148,444 2,434,507  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 ────── ────── ────── ─────── )باأللف(  

 (0. 520) (1. 260) 6. 191 1. 029 (بالبيسة) للفترةد األساسي للسهم الواحد العائ

 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  26صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 

  بالصافي -القروض والسلف والتمويل  23
 

 

 بنك المركزي الوالمطلوب وفقًا لقواعد  9 لمالي الدوليلمعيار التقرير ايقدم الجدول أدناه مقارنة بين المخصص المحتفظ به وفقًا 

 
 
 

 والتعليمات ذات الصلة BM 977التعميم البنك المركزي تحت سقف غطيها ي* البنود األخرى التي ال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020 سبتمبر03

 )غير مدققة(

 

الفائد المدرجة 

حسب معاير 

 البنك المركزي 

الفائد المدرجة 

حسب المعيار 

 الدولي للتقارير

9المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات 

حسب البنك 

المركزي 

والمعيار للتقارير 

  9المالية 

المخصصات حسب 

المعيار للتقارير 

9المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك 

المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

الدولي للتقارير 

9المالية   

صول تصنيف اال

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (5(=)1)-(3) (4(=)2)-(3)         (3)        (2)        (1)   

- - 2,052,689 15,110 9,459 24,569 2,062,148 
            

 المرحله االولى
                              

 معيارية
 لثانيةالمرحله ا 87,329 994 5,022 (4,028) 82,307 - -
 المرحلة الثالثة 336 4 81 (77) 255 - -

 المجموع الجزئي  2,149,813 25,567 14,562 11,005 2,135,251 - -

         
                         المرحله االولى 49,239 591 649 (58) 48,590 - -

 نيةالمرحله الثا 237,937 8,198 31,697 (23,499) 206,240 - - خاص تنويه
 المرحلة الثالثة 548 5 120 (115) 428 - -

 المجموع الجزئي  287,724 8,794 32,466 (23,672) 255,258 - -

         
                    المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية - - - - - - - المعيارية دون
 ة الثالثةالمرحل 5,546 1,399 2,203 (804) 3,343 111 111

 المجموع الجزئي  5,546 1,399 2,203 (804) 3,343 111 111

         
 في مشكوك  المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية - - - - - - - تحصيلها
 المرحلة الثالثة 61,671 23,418 16,960 6,458 44,711 3,275 3,275

 المجموع الجزئي  61,671 23,418 16,960 6,458 44,711 3,275 3,275

         
                      المرحله االولى - - - - - - -

 المرحله الثانية - - - - - - - خسارة
 المرحلة الثالثة 82,660 39,494 53,835 (14,341) 28,825 16,499 16,499

 المجموع الجزئي  82,660 39,494 53,835 (14,341) 28,825 16,499 16,499

         
القروض والسلف   المرحله االولى 2,111,387 25,160 10,108 15,052 2,101,279 - -

 المرحله الثانية 325,266 9,192 36,719 (27,527) 288,547 - - والتمويل
 المرحلة الثالثة 150,761 64,320 73,199 (8,879) 77,562 19,885 19,885

 المجموع الجزئي  2,587,414 98,672 120,026 (21,354) 2,467,388 19,885 19,885

         
مستحقات من * المرحله االولى 1,674,057 13 2,536 (2,523) 1,671,521 - -

 المصارف
األوراق المالية 

 االستثمارية

التزامات القروض 

 والضمانات المالية

 المرحله الثانية 63,939 - 1,090 (1,090) 62,849 - -

 المرحلة الثالثة 4,478 - 383 (383) 4,095 - -

 المجموع 1,742,474 13 4,009 (3,996) 1,738,465 - -

         

  المرحله االولى 3,785,444 25,173 12,644 12,529 3,772,800 - -
 

 المجموع
 المرحله الثانية 389,205 9,192 37,809 (28,617) 351,396 - -

 الثالثة المرحلة 155,239 64,320 73,582 (9,262) 81,657 19,885 19,885

19,885 19,885 4,205,853 (25,350) 124,035 98,685 4,329,888   
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 والتعليمات ذات الصلة BM 977التعميم البنك المركزي تحت سقف غطيها يبنود األخرى التي ال * ال
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الفائد المدرجة 

حسب معاير 

 البنك المركزي 

الفائد المدرجة 

لمعيار حسب ا

الدولي للتقارير 
9المالية  

صافي القيمة 

 الدفترية

الفرق بين 

المخصصات 

حسب البنك 
المركزي 

والمعيار للتقارير 

  9المالية 

المخصصات 

حسب المعيار 

9للتقارير المالية  

المخصصات 

حسب معايير 

البنك 
المركزي 

 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 

حسب المعيار 

ير الدولي للتقار
9المالية   

تصنيف االصول 

حسب معايير البنك 

 المركزي العماني 

  (5(=)1)-(3) (4(=)2)-(3)         (3)        (2)        (1)   
 معيارية المرحله االولى 1,776,459 21,361 9,764 11,597 1,766,695 - -
 المرحله الثانية 350,815 4,174 10,270 (6,096) 340,545 - -
 المرحلة الثالثة 172 4 54 (50) 118 - -

 المجموع الجزئي  2,127,446 25,539 20,088 5,451 2,107,358 - -

 خاص تنويه المرحله االولى 26 - - - 26 - -
 المرحله الثانية 374,133 11,709 39,931 (28,222) 334,202 - -
 المرحلة الثالثة 89 2 39 (37) 50 - -

 المجموع الجزئي  374,248 11,711 39,970 (28,259) 334,278 - -

 المعيارية دون المرحله االولى 3 - - - 3 - -
 المرحله الثانية 315 4 5 (1) 310 - -

 المرحلة الثالثة 4,736 1,223 1,900 (677) 2,836 105 105

 المجموع الجزئي  5,054 1,227 1,905 (678) 3,149 105 105

 في مشكوك له االولىالمرح 453 - 7 (7) 446  
 المرحله الثانية - - - -  - - تحصيلها

 المرحلة الثالثة 13,471 4,577 3,235 1,342 10,236 251 251

 المجموع الجزئي  13,924 4,577 3,242 1,335 10,682 251 251

 خسارة المرحله االولى 66 - 1 (1) 65 - -
 المرحله الثانية 259 - 71 (71) 188 - -

 المرحلة الثالثة 62,916 38,404 41,333 (2,929) 21,583 13,290 13,290

 المجموع الجزئي  63,241 38,404 41,405 (3,001) 21,836 13,290 13,290

         
القروض والسلف  المرحله االولى 1,777,007 21,361 9,772 11,589 1,767,235 - -

 المرحله الثانية 725,522 15,887 50,277 (34,390) 675,245 - - والتمويل
  المرحلة الثالثة 81,384 44,210 46,561 (2,351) 34,823 13,646 13,646

 المجموع  2,583,913 81,458 106,610 (25,152) 2,477,303 13,646 13,646

- - 

880,333 (2,125) 2,156 

31 882,489                          
 

 المرحله االولى

 :ئرخا
ات من مستحق

 المصارف
األوراق المالية 

 االستثمارية
التزامات القروض 
 والضمانات المالية

 المرحله الثانية 178,695 - 3,568 (3,568) 175,127 - -
 المرحلة الثالثة 1,243 - 40 (40) 1,203 - -

- - 1,056,663 (5,733) 5,764 31 1,062,427   
 المجموع

- - 2,647,568 9,464 11,928 21,392 2,659,496  
 المرحله االولى

 
 

 المرحله الثانية 904,217 15,887 53,845 (37,958) 850,372 - - المجموع
 المرحلة الثالثة 82,627 44,210 46,601 (2,391) 36,026 13,646 13,646

13,646 13,646 3,533,966 (30,885) 112,374 81,489 3,646,340   
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 بنك المركزيعايير اللموفقًا  هالمحسوب والقروض المتعثرةوفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني ، حيث يكون إجمالي المخصص على المحفظة 

يتم تحويله إلى بعد خصم تأثير الضرائب ، س إلعداد التقارير 9 العماني أعلى من مخصص انخفاض القيمة المحسوب بموجب المعيار الدولي

 اماحتياطي انخفاض القيمة كتخصيص من األرباح المحتجزة. يقوم البنك بشكل عام بتحويل هذا المبلغ سنويًا في نهاية الع

 

 
المعيار حسب  

 التقرير الدولي
حسب البنك 

  المركزي
 الفرق

    
    

 (9,484) 7,895 17,379 الى حساب االرباح والخسائر  مصروفات انخفاض المحمل
 (5,465) 118,570 124,035  9مخصصات حسب البنك المركزي / المعيارالتقرير الدولي 

 0. 03 5. 79 5. 83 نسبة اجمالي القروض المتعثرة *
 1. 44 2. 66 3. 14 نسبة صافي القروض المتعثرة *

 

 

 

 * يتم احتساب نسب القروض المتعثرة على أساس القروض والسلفيات الممولة غير العاملة

 

 تسوية مخصص خسارة االئتمان المتوقعة لجميع األصول المالية كما يلي:
 
 

المعيار حسب  
 9التقرير الدولي 

حسب البنك 
 المركزي

   
   

 98,672 100,141  القروض والسلف والتمويل
 13 70 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 - 1,534 األوراق المالية االستثمارية )التكلفة المطفأة(

         ة بالقيمة العادل امحتفظ بهال أوراق مالية إستثمارية
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 - 

 - 2,374 انات الماليةوالضمالقروض  إلتزامات
 ──────── ──────── 

 98,685 104,150 خسائر االئتمان المتوقعة
 19,885 19,885 الفوائد التعاقدية غير المدرجة

 ──────── ──────── 
 118,570 124,035 المجموع

 ═══════ ═══════ 
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وض والسلف األخرى والقر فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك وإيداعات سوق المال       

 :والتمويل )باستثناء الفوائد التعاقدية غير المعترف بها( والتزامات االستثمارات والقروض والضمانات المالية

 

 
 المجموع          3المرحلة     2المرحلة   1المرحلة  إلئتمان المتوقعةخسائر ا

     
     

 104,941 47,153 43,727 14,061 2019يناير  1الرصيد كما في 
 32,018 20,581 7,313 4,124 أصول جديدة نشأت أو تم شراؤها 

 (14,639) (1,295) (7,020) (6,324) أصول ملغاة أو تم سدادها
ض مشطوبةقرو  - (259) (194) (453) 

المذكرات ةحافظ تم تحويلها الئ  القروض التي  - - (17,933) (17,933) 
 216 216 - - المذكرات ةالقروض التي أعيدت من حافظ

 - 200 (2,403) 2,603 1تحويالت إلى المرحلة 
 - (386) 1,956 (1,570) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - 5,755 (5,505) (250) 3تحويالت إلى المرحلة 

 ────── ────── ────── ────── 
 104,150 53,697 37,809 12,644 2020 سبتمبر 30في 

 
 
 

══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

كر أو المب لسداداالقرض كجزء من القروض بشروط يتم إعادة التفاوض عليها حتى وقت االستحقاق أو  عرضفي خالف ذلك. يستمر  تعتبرلن والبداية، 

 الشطب.
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الفائد المدرجة 
حسب معاير 

 البنك المركزي 

الفائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية

صافي القيمة 
 الدفترية

الفرق بين 
المخصصات 
حسب البنك 

المركزي 
والمعيار للتقارير 

  9المالية 

المخصصات حسب 
المعيار للتقارير 

 9المالية

المخصصات 
حسب معايير 

البنك 
المركزي 
 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية 

تصنيف االصول 
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

  (5(=)1)-(3) (4(=)2)-(3)  (3) (2) (1)   

 متعثر نف غيرمص المرحله االولى 36,289 - 695 (695) 35,594 - -
 المرحله الثانية 160,872 6,941 24,140 (17,199) 136,732 - -
 المرحلة الثالثة - - - - - - -

 المجموع الجزئي  197,161 6,941 24,835 (17,894) 172,326 - -

                 المرحله االولى      - -
 المرحله الثانية - - - - - - - مصنف متعثر

 المرحلة الثالثة - - - - - - -

 المجموع الجزئي  - - - - - - -

  المرحله االولى 36,289 - 695 (695) 35,594 - -

 المرحله الثانية 160,872 6,941 24,140 (17,199) 136,732 - - المجموع
 المرحلة الثالثة - - - - - - -

- - 172,326 (17,894) 24,835 6,941 197,161   
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الفائد المدرجة 
حسب معاير 

 البنك المركزي 

الفائد المدرجة 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية

صافي القيمة 
 الدفترية

الفرق بين 
المخصصات 
حسب البنك 

المركزي 
والمعيار للتقارير 

  9ية المال

المخصصات 
حسب المعيار 
 9للتقارير المالية

المخصصات 
حسب معايير 

البنك 
المركزي 
 العماني 

تصنيف االصول  المبلغ االجمالي 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
 9المالية 

تصنيف االصول 
حسب معايير البنك 
 المركزي العماني 

  (5(=)1)-(3) (4(=)2)-(3)  (3) (2) (1)   

 متعثر مصنف غير المرحله االولى - - - - - - -
 المرحله الثانية  121,397 -7,467 22,563 (15,096)  98,834 - -
 المرحلة الثالثة - - - - - - -

 المجموع الجزئي   121,397 7,467 22,563 (15,096) 98,834 - -

                 المرحله االولى      - -
 رحله الثانيةالم - - - - - - - مصنف متعثر

 المرحلة الثالثة - - - - - - -

 المجموع الجزئي  - - - - - - -

  المرحله االولى - - - - - - -
 المرحله الثانية  121,397 -7,467 22,563 (15,096)  98,834 - - المجموع

 المرحلة الثالثة - - - - - - -

- - 98,834 (15,096) 22,563 7,467 121,397    
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  المعامالت مع األطراف ذات عالقة .24

 ابة الشرعيةس الرقضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا ومجل

دارة إدها من قبل اعتما ذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتموالمراجع الشرعي والشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة. تتم ه

 البنك ومجلس اإلدارة.

 إجمالي مبالغ األرصدة وااليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 
 مدققة( )غير )مدققة( )غير مدققة( 

    موظفي اإلدارة العليا 
 2,732 2,661 2,457 (الفترةالقروض والسلفيات والتمويل )الرصيد في نهاية 

 542 538 471 الفترةقروض مصروفة خالل 

 (286) (364) (281) الفترةقروض مسددة خالل 

    

 1,717 1,387 1,282 الفترةالودائع في نهاية 

 1,135 614 1,334 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (533) (646) (1,422) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 74 102 81 الفترةايرادات فوائد خالل 

 6 14 7 الفترةمصروفات فوائد خالل 

 178 190 186 اتعاب حضور جلسات ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

 33 47 41 أعضاء مجلس الرقابة الشرعية

    

    أخرى أطراف ذات عالقة 

 77,915 36,727 63,330 الفترةالقروض والسلفيات والتمويل في نهاية 

 57,621 17,142 34,035 الفترةقروض مصروفة خالل 

 (5,759) (6,468) (949) الفترةقروض مسددة خالل 

    

 6,882 7,004 11,201 الفترةودائع في نهاية 

 4,378 6,589 8,601 الفترةودائع مستلمة خالل 

 (823) (2,914) (3,911) الفترةودائع مدفوعة خالل 

    

 2,554 3,207 2,252 الفترةايرادات فوائد خالل 

 35 55 66 الفترةمصروفات فوائد خالل 

    

 

 تعويض اإلدارة الرئيسية

غرض ارة الرئيسيين لم من موظفي اإلد( من كبار المديرين التنفيذيين. يعتبر البنك أن هؤالء األعضاء ه7: 2019) 7تضم اإلدارة الرئيسية 

 24اإلفصاح عن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

لقة رصدة المتعيرة. األفي سياق األعمال العادية ، يجري البنك معامالت مع بعض من موظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي لديهم مصلحة كب

 ما يلي:بهذه األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير هي ك

 
    موظفي اإلدارة العليا

 345 43 271 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية السنة

 332 380 141 الودائع في نهاية السنة

 12 2 10 ايرادات فوائد خالل السنة

 7 8 2 مصروف فوائد خالل السنة

 979 2,117 983 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

 29 24 30 مزايا ما بعد الوظيفة
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 )تابع(  المعامالت مع األطراف ذات عالقة . 24

 

 

 نك هي كالتالي:أو أكثر من أسهم الب %10القيمة التراكمية لألرصدة واإليرادات والمصروفات المتولدة مع المساهمين المالكين لنسبة 

 

 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 

 2020 2019 2019 

 
   

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

 7,500 8,454 6,000 القروض والسلفيات والتمويل في نهاية الفترة

 7,500 8,453 6,000 قروض مصروفة خالل الفترة

 - - - قروض مسددة خالل الفترة

    

 5,769 2,001 3,913 الودائع في نهاية الفترة

 3,374 1 2,365 ودائع مستلمة خالل الفترة

 - (395) - ل الفترةودائع مدفوعة خال

    

 135 236 399 ايرادات فوائد خالل الفترة

 64 85 61 مصروفات فوائد خالل الفترة

 

 سبتمبر 30، : صفر2019ديسمبر  31) في المرحلة الثالثة أي قرض تم منحه ألي طرف ذات عالقة ال يوجد 2020 سبتمبر 30كما في 

 (.: صفر2019

 

 

 المالية القيمة العادلة لألدوات .25
 
 

القياس.  وق في تاريخفي الس القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع أصل أو تحويل إلتزام تتم إما:

 
 الوصول إليه لألصل أو اإللتزام؛ أو( في السوق الرئيسية التي يمكن 1
 ( في غياب السوق الرئيسي. في السوق األكثر مالءمة لألصل أو اإللتزام. 2
 

 يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 تعديل أو إعادة تغليف(؛األداة )أي بدون  لذات: األسعار المدرجة في األسواق النشطة 1المستوى 
ت ميع المدخالتند إليها جالمشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تس واإللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول  المدرجة: األسعار 2المستوى 

 الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و
 ة.ظللمالح لقابلةا وقلسا تبيانا لیإ امةه تخالدمأي  فيها ديستن ال متقيي بسالي: أ3 وىلمستا

 
ن تلك التواريخ. قة( في كل مالمستح يرى البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفاً جوهرياً عن القيمة الدفترية )متضمنةً الفائدة

 يوضح الجدول التالي تصنيف كل فئة من األصول وااللتزامات المالية وقيمها العادلة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  33صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 

 
 

 
 
 
 

 لمطفأةالتكلفة ا 2019ديسمبر  31في 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية

)متضمنةً  العادلة
 الفائدة المستحقة(

     )مدققة(
     

    األصول 

 89.572 - - 89.572 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
 198.237 - - 198.237 وإيداعات أخرى بسوق النقد مستحق من بنوك  

 2.454.153 - - 2.454.153 قروض وسلف وتمويل 
 637.475 101.268 336.355 199.852 استثمارات

 82.259 - - 82.259 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(
 ────── ───── ───── ────── 

 3.461.696 101.268 336.355 3.024.073 اإلجمالي
 ══════  ═════ ═════ ══════ 

     
    االلتزامات 

 735.261 - - 735.261 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 2.097.310 - - 2.097.310 ودائع العمالء 
 86.041 - - 86.041 التزامات أخرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(  

 35.392 - - 35.392 قروض ثانوية
 509 - - 509 شهادات إيداع

 ─────── ───── ───── ────── 

 2.954.513 - - 2.954.513 اإلجمالي

 ═══════ ═════ ═════ ══════ 

 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية . 25
 

 
 
 
 

 التكلفة المطفأة 2020 سبتمبر 30ٍفي 

القيمة العادلة 
من خالل دخل 

 شامل آخر

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة 

إجمالي القيمة 
/ القيمة  الدفترية
)متضمنةً  العادلة

 الفائدة المستحقة(
     )غير مدققة(

     

    ل األصو

 146,119 - - 146,119 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 211,342 - - 211,342 مستحق من بنوك وإيداعات أخرى بسوق النقد  

 2,467,388 - - 2,467,388 قروض وسلف وتمويل 
 690,305 96,928 376,045 217,332 استثمارات

 117,437 - - 117,437 أصول أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 ───── ───── ───── ────── 

 3,632,591 96,928 376,045 3,159,618 اإلجمالي

 ═══════ ═════ ═════ ═══════ 

     

     االلتزامات 

 642,653 - - 642,653  مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد   

 2,348,496 - - 2,348,496 ودائع العمالء

 97,584 - - 97,584 خرى )بإستثناء المستحقات األخرى والمخصصات(التزامات أ  

 35,674 - - 35,674 قروض ثانوية  

 503 - - 503 شهادات إيداع    

 ────── ───── ───── ────── 

 3,124,910 - - 3,124,910 

 ══════ ═════ ═════ ══════ اإلجمالي   

     



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  34صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب
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 2019 سبتمبر 30في
 التكلفة المطفأة )غير مدققة(

سندات الدين 
في القيمة 
العادلة من 
 خالل الدخل

الشامل 
 االخر 

القيمة  العادلة 
من خالل 

الربح 
 والخسارة

إجمالي القيمة الدفترية 
)متضمنةً الفائدة 
 المتكبدة(/ العادلة

     

     األصول

 100,167 - - 100,167 نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي العُماني
 73,349 - - 73,349 مستحق من بنوك وإقراضات أخرى بسوق النقد

 2,477,303 - - 2,477,303 وسلف وتمويلقروض 
 602,854 121,522 291,950 189,382 االستثمارات

 42,953 - - 42,953 أصول أخرى )بإستثناء المدفوعات مقدماً(
 ───── ───── ───── ───── 

 3,296,626 121,522 291,950 2,883,154 اإلجمالي
 ═══════  ═════ ═════ ═══════ 

     
     اتااللتزام

 714,030 - - 714,030 مستحقات لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد
 1,994,441 - - 1,994,441 ودائع العمالء 

 43,051 - - 43,051 التزامات أخرى )بإستثناء مستحقات أخرى ومخصصات(
 35,654 - - 35,654 قروض ثانوية
 503 - - 503 شهادات إيداع

 ───── ───── ───── ───── 
 2,787,679 - - 2,787,679 اإلجمالي

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
     

 
 يوضح الجدول التالي تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير:

 
 

 2020 سبتمبر 30في
 )غير مدققة(

 

 المجموع
القيمة العادلة 

 السالبة للمشتقات
القيمة العادلة 

 الموجبة للمشتقات
ق مالية أورا

 إستثمارية
     
 1المستوى  6,080 - - 6,080 

 2المستوى  464,393 5,284 (751) 468,926 

 3المستوى  2,500 - - 2,500 

 ───── ───── ───── ───── 

 477,506 (751)  5,284 472,973 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

أوراق  إستثمارات
 مالية

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 6,357 - - 6,357 1المستوى 

 434,466 (408) 6,108 428,766 2المستوى 

 2,500 - - 2,500 3المستوى 

 ───── ───── ───── ───── 

 437,623 6,108 (408) 443,323 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  35صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب
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 2019 سبتمبر 30
 )غير مدققة(

إستثمارات 
 أوراق مالية

القيمة العادلة 
 الموجبة للمشتقات

القيمة العادلة 
 المجموع السالبة للمشتقات 

     

 6,390 - - 6,390 1المستوى 

 409,119 (556) 5,093 404,582 2المستوى 

 2,500 - - 2,500 3المستوى 

 ───── ───── ───── ───── 

 413,472 5,093 (556) 418,009 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية . 26
 

لها حسب الفترة ، ويتم تحليإلسميةعتبارية ايوضح الجدول التالي القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى قيمها اإل
التدفقات  ضرورة مبالغعكس بالحتى تاريخ اإلستحقاق. إن المبالغ اإلسمية، التي توفر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال ت

القيمة العادلة  ر عامةً علىلتي تقتصالبنك لمخاطر اإلئتمان االنقدية المستقبلية المعنية. بالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تُعتبر مؤشر لتعرض 
 وليس لمخاطر السوق.  ،الموجبة للمشتقات

 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

  2020  سبتمبر 30كما في 
 )غير مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 3  

3-12  
هراش  

 أكثر من
سنة 1  

       
 205,172 289,739 187,621 682,532 230 75 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 200,200 292,861 186,770 679,831 521 5,209 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

       ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 2019ديسمبر  31كما في 
 )مدققة(

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 3  

3-12  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 323,344 34,913 333,734 691,991 380 27 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 318,537 34,650 333,797 686,984 28 6,081 لعمالت أجنبية هعقود بيع آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 
 
 
 

 حسب الفترة واالستحقاقسمية المبالغ األ    

 2019سبتمبر  30كما في 
 دققة()غير م

القيمة العادلة 
 الموجبة

 المبلغ القيمة العادلة السالبة
سمياأل  

 خالل
أشهر 3  

3-12  
 شهرا

 أكثر من
سنة 1  

       
 129,612 39,024 239,302 407,938 529 25 لعمالت أجنبيةه عقود شراء آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 125,843 38,905 238,378 403,127 27 5,068 ةلعمالت أجنبي هعقود بيع آجل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  36صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية . 27

 

 لنسب.الية لهذه ات الحياكما يقوم البنك بمراقبة السيولة من خالل نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل الثابت. نبين فيما يلي المستو

 

 2019سبتمبر  30 2019ديسمبر 31 2020سبتمبر30 

    

 %138.4 %147.2 %206.9 نسبة تغطية السيولة 
 %142.0 %155.5 %210.7 نسبة تغطية السيولة )المتوسط للربع السنوي(

 %106.9 %107.4 %120.5 صافي نسبة التمويل الثابت 
 %14.0 %14.5 %13.4 نسبة الرفع المالي 

 
 

المالي وفقًا  الرفعسبة ( ونNSFR( ، ونسبة التمويل الصافي المستقر )LCRيتم احتساب نسبة تغطية السيولة ) يتم احتساب نسبة تغطية السيولة
املة واإلفصاحات الك BM. 1157و  BM 1147و  BM 1127عبر التعميم  CBOواإلرشادات المعتمدة من قبل  IIIإلطار عمل بازل 

 ة بموجب هذه التعميمات هي متاح على صفحة عالقات المستثمرين على موقع البنك.المطلوب
 
 

لتعاقدية لألصول ستحقاقات احديد االيلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استناداً إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم ت
تحقاقات عتبار االسذ في االريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخوااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تا

 الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.

 

 
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 هراً ش 12-3 أشهر 3خالل  االسمي

أكثر من عام 

 حدوا

      

      )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30

      

      التزامات غير مشتقة

 335,429 99,818 213,416 648,663 642,653 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 916,302 425,974 1,039,570 2,381,846 2,348,496 ودائع العمالء 

 - - 124,911 124,911 124,911 التزامات أخرى

 39,819 1,570 880 42,269 35,674 قروض ثانوية

 - 518 6 524 503 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,291,550 527,880 1,378,783 3,198,213 3,152,237 اإلجمالي

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 
 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 هراً ش 12-3 أشهر 3خالل  االسمي

أكثر من عام 

 واحد

      

 )مدققة( 2019ديسمبر  31

 

     

      التزامات غير مشتقة

 204,746 303,065 248,583 756,394 735,261 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 488,265 428,995 1,199,732 2,116,992 2,097,310 ودائع العمالء 

 - - 100,524 100,524 100,524 التزامات أخرى

 41,389 2,107 350 43,846 35,392 قروض ثانوية

 518 18 6 542 509 شهادات إيداع

 

────── ────── ────── ────── ─────
─ 

 2,968,996 3,018,298 1,549,195 734,185 734,918 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  37صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 )تابع( مصدرة ألغراض التغطيةالمشتقات المحتفظ بها أو ال  .27

 
 

 القيمة الدفترية

إجمالي التدفق 

 أكثر من عام واحد هراً ش 12-3 أشهر 3خالل  االسمي

      )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30

      

      التزامات غير مشتقة

 516,387 13,832 210,759 740,978 714,030 مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 463,262 412,062 1,139,548 2,014,872 1,994,441 العمالء  ودائع

 - - 67,669 67,669 67,668 التزامات أخرى

 42,269 1,577 880 44,726 35,654 قروض ثانوية

 524 18 6 548 503 شهادات إيداع

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 1,022,442 427,489 1,418,862 2,868,793 2,812,296 اإلجمالي 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  38صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 إدارة رأس المال  . 28

 

مية والغرض ة العموإن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزاني

 زانية العمومية مرجحاً وفقا لنطاق واسع من المخاطر.للمخاطر خارج المي

 تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقاً إلرشادات بنك التسويات الدولية لكفاية رأس المال كما يلي:

 

 
 سبتمبر 30

2020  

ديسمبر 31  

2019 

سبتمبر 13  

1020  

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

    

    1رأس المال الفئة 

 236,360 236,360 245,355 المال العاديرأس 
 19,942 19,942 18,038 عالوة إصدار األسهم

 24,375 28,519 28,519 االحتياطي القانوني
 988 988 988 احتياطي عام

 7,000 14,000 14,000 احتياطي قرض ثانوي
 39,605 31,422 8,225 األرباح المحتجزة 

 (2,189) (2,213) (3,698) خسائر القيمة العادلة  
 ────── ────── ────── 

 326,081 329,018 311,427 1رأس المال الفئة  إجمالي
    

    1رأس المال الفئة إضافي 
 200.000 200.000 200.000 1األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 

 ────── ────── ────── 
 526,081 529,018 511,427 1رأس المال الفئة  إجمالي

 ────── ────── ────── 
    2رأس المال الفئة 

 24,879 25,062 28,960 مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة
 4 - 2 أرباح القيمة العادلة

 28,000 21,000 21,000 قرض ثانوي

 ────── ────── ────── 
 52,883 46,062 49,962 2رأس المال الفئة  إجمالي

 ────── ────── ────── 
 578,964 575,080 561,389 مجموع رأس المال النظامي

 ══════ ══════ ══════ 
    األصول المرجحة بالمخاطر

 2,843,693 2,870,164 2,811,024 مخاطر االئتمان ومخاطر السوق
 157,920 179,749 179,749 مخاطر التشغيل

 ────── ────── ────── 
 3,001,613 3,049,913 2,990,773 اطرمجموع األصول المرجحة بالمخ

 ══════ ══════ ══════ 
    معدل كفاية رأس المال

    
 مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية

 من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
18.77% 18.86 % 19.29% 

    
معبر عنه كنسبة مئوية من  1مجموع رأسمال الفئة 

 لمرجحة بالمخاطرإجمالي األصول ا
17.10% 17.35 % 17.53% 

    
    مجموع األسهم رأس المال المشتركة 

 إجمالي األصول كنسبة مئوية من امعبر عنه

 المرجحة بالمخاطر 
10.41% 10.79 % 10.86% 

 

 ئمتاحه عل البنك المركزيعن الصادرة  2013نوفمبر  17المؤرخ  BM-1114اإلفصاحات المطلوبة ببموجب اتفاقيه بازل الثالثة والتعميم 

صفحه عالقات المستثمرين في موقع البنك الكتروني.



 
 المالية البياناتإيضاحات حول 

 )تابع( 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   
 

 41من  39صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
 

 

 المرحلية الموحدة المالية البياناتإيضاحات حول 
  2020سبتمبر  30كما في 

 اآلاللف()لاير عماني ب

 
 المعلومات القطاعية 29

 

  

لمنتجات ليلية وفقاً عات تشغتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارية، يتم تنظيم البنك في ستة قطا

 والخدمات كالتالي:

 

 :لألفرادت المصرفية الخدما

 إلى ومن الودائع من العمالء األفراد وبطاقات اإلئتمان وتسهيالت تحويل األموال. متضمنة القروض  

 

 :للشركاتالخدمات المصرفية 

  ري.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعمالء التمويل التجاالكبيرة والمتوسطة والشركات متضمنة القروض والودائع من 

 روض ع والقوتمويل المشاري ةيل المشترك للمشاريع يشمل القروض إلى وودائع من الحكومة والمؤسسات الماليالحكومة والتمو

 المشتركة.

 الخدمات المصرفية االستثمارية.و تشمل اإلستثمارات استثمارات العقارات 

 أدوات أموال السوق والمشتقات ومنتجات صرف العمالت األجنبية. الخزانة تشمل 

 

 :يسيالمركز الرئ

  بالقطاعات التشغيلية للبنكمتضمنة بنود الميزانية العمومية واإليرادات والمصاريف التي ال تتعلق مباشرة.  

 

 :الصيرفة اإلسالمية

 األفراد وشركات متضمنة أنشطة التمويل اإلسالمي والحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة ومنتجات وخدمات أخرى لل

 شريعة.وفقاً لمبادئ ال

 

 يم األداء. رد وتقييراقب الرئيس التنفيذي نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموا

 

 يتم إجراء أسعار التحويل بين القطاعات العاملة بشكل متحفظ و بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.

 

أو  2020ام ع٪ أو أكثر من اجمالي ايرادات البنك في 10مالت مع عميل خارجي واحد أو طرف مقابل بلغت ال توجد ايرادات من المعا

2019 . 
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 2020 سبتمبر 30

الخدمات 

 المصرفية

 لألفراد

الخدمات 

المصرفية 

 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 

 المجموع اإلسالمية

    بيان الدخل

 
 

 109,782 - - 77,785 31,997 إيرادات الفوائد

 (55,995) - - (39,418) (16,577) مصروفات الفوائد

 53,787 - - 38,367 15,420 صافي إيرادات الفوائد 

صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة 

 4,083 4,083 - - - االسالمية

 12,444 607 - 7,860 3,977 إيرادات تشغيل أخرى

 70,314 4,690 - 46,227 19,397 إجمالي إيرادات تشغيل

 (32,099) (3,848) - (13,445) (14,806) إجمالي مصروفات التشغيل

 38,215 842 - 32,782 4,591 صافي إيرادات التشغيل

 (30) (1) - (29) - للبيع إنخفاض قيمة استثمارات متاحة

 (17,349) (340) - (13,805) (3,204) مخصص انخفاض قيمة محدد

 20,836 501 - 18,949 1,386 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (3,084) (75) - (2,794) (215) مصروف ضريبة الدخل

 17,752 426 - 16,155 1,171  للفترةربح/)خسارة(  

      

      

      بيان المركز المالي

      أصول 

 146,119 15,636 - 130,483 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 211,342 10,418 - 200,924 - خرى بسوق النقدمستحق من بنوك وايداعات أ

 2,467,388 238,072 - 1,456,523 772,793 صافي قروض وسلف وتمويل 

 690,305 21,347 - 668,958 - إستثمارات 

 43,666 930 42,736 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 2,900 - 2,900 - - العقارات االستثمارية

 119,703 1,284 118,419 - - أصول أخرى

 3,681,423 287,687 164,055 2,456,888 772,793 اجمالي االصول

      التزامات 

 642,653 3,203 - 639,450 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 2,348,496 249,639 - 1,681,129 417,728 ودائع العمالء

 124,911 2,689 122,222 - - التزامات أخرى

 35,674 - 35,674 - - ةقروض ثانوي

 503 - - 503 - شهادات إيداع

 3,152,237 255,531 157,896 2,321,082 417,728 مجموع االلتزامات

 529,186 32,156 497,030 - - حقوق المساهمين

 3,681,423 287,687 654,926 2,321,082 417,728 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين
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 41من  41صفحة  

 

 

 بنك صحار الدولي ش م ع ع 
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 افي الربح أوعلى صذه لتتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف ه  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة
ً حقوق المساهمين   .التي تم بيانها سابقا

 2019 سبتمبر 30

الخدمات 
 المصرفية
 لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
 المركز الرئيسي للشركات

الصيرفة 
 المجموع اإلسالمية

      بيان الدخل
      

 108,513 - - 78,653 29,860 إيرادات الفوائد
 (59,668) - - (43,700) (15,968) مصروفات الفوائد

 48,845 - - 34,953 13,892 صافي إيرادات الفوائد
 4,130 4,130 - - - صافي اإليرادات من التمويل وأنشطة اإلستثمار

 21,043 416 2 16,893 3,732 إيرادات تشغيل أخرى
 74,018 4,546 2 51,846 17,624 إجمالي إيرادات التشغيل

 (33,671) (3,186) - (13,585) (16,900) إجمالي مصروفات التشغيل
 40,347 1,360 2 38,261 724 صافي إيرادات التشغيل

 (633) 14 - (647) - إنخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

 (12,187) (343) - (11,835) (9) مخصص انخفاض قيمة محدد

 27,527 1,031 2 25,779 715 ربح/ )خسارة( القطاع  

 (2,468) (155) - (2,248) (65) مصروف ضريبة الدخل

 25,059 876 2 23,531 650  للفترةربح/)خسارة(  

      بيان المركز المالي

      أصول 

 100,167 17,725 - 82,442 - نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 73,349 12,427 - 60,922 - مستحق من بنوك وايداعات أخرى بسوق النقد

 2,477,303 204,776 - 1,515,732 756,795 صافي قروض وسلف وتمويل 

 602,854 21,009 - 581,845 - إستثمارات 

 36,024 1,029 34,995 - - ممتلكات ومعدات وتركيبات

 2,900 - 2,900 - - العقارات االستثمارية

 45,789 2,292 43,497 - - أصول أخرى

 756,795 2,240,941 81,392 259,258 3,338,386 

       التزامات

 714,030 - - 714,030 - مستحق لبنوك واقتراضات أخرى بسوق النقد

 1,994,441 228,091 - 1,362,498 403,852 ودائع العمالء

 67,668 2,810 64,858 - - التزامات أخرى
 35,654 - 35,654 - - قروض ثانوية
 503 - - 503 - شهادات إيداع

 2,812,296 230,901 100,512 2,077,031 403,852 مجموع االلتزامات
 526,090 28,357 497,733 - - حقوق المساهمين

 403,852 2,077,031 598,245 259,258 3,338,386 


